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  149 - 146تفريغ سورة األنعام من آية 
  ) 41(   شريط رقم :

 ) ْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َحر ْمَنا ُكلِذيَن َهاُدوْا َحرَما َحَمَلْت ُظُهورُُهَما َأِو اْلَحَوايَا َأْو  َوَعَلى ال
  )) 146َك َجَزيـَْناُهم بِبَـْغِيِهْم ِوِإنا َلَصاِدُقوَن (َما اْختَـَلَط ِبَعْظٍم َذلِ 

  ] . 146[ األنعام : 
 ---------  

وهم اليهود ، مسوا بذلك ، قيل : من التوبة كقول موسى (إنا هدنا إليك) أي تبنا إليك، وقيل : نسبة  )َوَعَلى الِذيَن َهاُدوْا ( 
  تهودون ، أي يتحركون عند القراءةإىل يهود أكرب أوالد يعقوب ، وقيل : ألم ي

وهو البهائم والطري ما مل يكن مشقوق األصابع، كاإلبل ) ُكل ِذي ظُُفٍر   (وحرمنا على اليهود أي : ) َحرْمنَا ُكل ِذي ظُُفٍر ( 
  . والنعام واألوز والبط

  حرمنا عليهم أكل شحوم البقر وشحوم الغنم .أي : و ) َوِمَن اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َحرْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ( 
  أي : إال الشحم الذي علق بالظهر منهما .)  ِإال َما َحَمَلْت ظُُهورُُهَما( 
  أي : األمعاء واملصارين .) َأِو اْلَحَوايَا  (

  ي: وإال ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه هلم.أ )َأْو َما اْختَـَلَط ِبَعْظٍم ( 
: شحم األلية اختلط بالُعْصُعص، فهو حالل. وكل شيء يف القوائم واجلنب والرأس والعني وما اختلط  ُجَرْيجقال ابن  ♦

  بعظم، فهو حالل، وحنوه قال  السدي.
إن اهللا ورسوله َحّرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام". (  يقول عام الفتح εجابر بن عبد اهللا يقول: مسعت رسول اهللا عن 

فقيل: يا رسول اهللا، أرأيت شحوم امليتة، فإنه يدهن ا اجللود ويُطلى ا السفن، وَيْسَتصِبح ا الناس. فقال: "ال هو حرام". مث 
  ه ) .لوه، مث باعوه وأكلوا مثنقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك: "قاتل اهللا اليهود، إن اهللا ملا حرم عليهم شحومها مجََ 

  . هلم على بغيهم وخمالفتهم أوامرناأي: هذا التضييق إمنا فعلناه م وألزمناهم  به، جمازاة  )َجَزيـَْناُهم بِبَـْغِيِهْم  َذِلكَ ( 
ِهْم َعْن َسِبيِل اللِه   ( كما قال تعاىل   ْت َهلُْم َوِبَصدَباٍت ُأِحلْمَنا َعَلْيِهْم طَيِذيَن َهاُدوا َحربَا َوَقْد نـُُهواْ . ريًا َكثِ فَِبظُْلٍم ِمَن الَوَأْخِذِهُم الر

ُهْم َعَذابًا أَلِيًما   ) . َعْنُه َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل الناِس بِاْلَباِطِل َوأَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن ِمنـْ
  ) .َوَما َأَصاَبُكم من مِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعن َكِثٍري قال تعاىل ( 

َكَفَرْت بِأَنـُْعِم اللِه فََأَذاقـََها اللُه لَِباَس اجلُْوِع قال تعاىل (َوَضَرَب اللُه َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغداً ِمْن ُكل َمَكاٍن فَ و 
  َواْخلَْوِف ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن ) .

طَيَبٌة َوَرب َغُفوٌر . اَن ِلَسَبٍأ ِيف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنَتاِن َعْن ميٍَِني َوِمشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة وقال تعاىل (َلَقْد كَ 
ْلَناُهْم ِجبَنتَـْيِهْم َجنتَـْنيِ َذوَ  اَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل ) .فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوبَد  

بـَْناهَ  َناَها ِحَساباً َشِديداً َوَعذ   ا َعَذاباً ُنْكراً ) .وقال تعاىل ( وََكأَيْن ِمْن قـَْريٍَة َعَتْت َعْن أَْمِر رَبـَها َوُرُسِلِه َفَحاَسبـْ
  ا َيْكِسُبوَن ) ُنوا َواتـَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السَماِء َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذبُوا فََأَخْذنَاُهْم ِمبَا َكانُو وقال تعاىل (َوَلْو أَن أَْهَل اْلُقَرى آمَ 

  وقال تعاىل (فـََلما َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني ) .
  ّالً َأَخْذنَا ِبَذنِْبِه ) .وقال تعاىل (َفكُ 

  وقال تعاىل (فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة ِمبَا ظََلُموا ِإن ِيف َذِلَك َآليًَة لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن ) .
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َها قـُْلُتْم َأىن َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنْ وقال تعاىل (    ) . ِد أَنـُْفِسُكْم ِإن اللَه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ أََوَلما َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْـَليـْ
َا اْستَـَزهلُُم الشْيطَاُن بِبَـْعِض َما َكَسُبوا وَ وقال تعاىل (  ْوا ِمْنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن ِإمنِذيَن تـََولال َه َغُفوٌر ِإنالل ُهْم ِإن لََقْد َعَفا اللُه َعنـْ

  ) . يمٌ َحلِ 
َلِة اْلَقْدِر ، فـََتَالَحى َرُجَالِن ِمَن اْلُمْسِلِمَني فـََقاَل  ρَأن َرُسوَل اللِه  ( ُعَباَدُة ْبُن الصاِمتِ وعن  َخَرْجُت ُألْخِربَُكْم  ِإين « َخرََج ُخيِْربُ بَِليـْ

َلِة اْلَقْدِر ، َوإِنُه َتَالَحى ُفَالٌن َوُفَالٌن فـَُرِفَعْت وَ  رًا َلُكُم اْلَتِمُسوَها ِيف بَِليـْ   ) سالسْبِع َوالتْسِع َواْخلَمْ  َعَسى َأْن َيُكوَن َخيـْ
قال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخربناك به يا حممد من حترمينا ذلك عليهم، ال كما زعموا من أن إسرائيل ) ِوِإنا َلَصاِدُقوَن ( 

  هو الذي حرمه على نفسه، واهللا أعلم.
ع سلب اهلدى والعلم الناف:اهللا سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب :  اإلسالم بن تيمية رحمه اهللا قال شيخ ♦

  م ) .وقالوا قلوبنا غلف بل طبع اهللا عليهم بكفره(  كقوله
  الفوائد :

  ن اهللا حرم على اليهود بعض الطيبات .-1
  أن هذا التحرمي بسبب بغيهم وذنوم وتكذيبهم .-2
  ر الذنوب والتكذيب وأنه سبب ملنع اخلري .خط -3
  ) ُكْم ُذو رَْحَمٍة َواِسَعٍة َوَال يـَُردببُوَك فـَُقل ر147بَْأُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِميَن ( فَِإن َكذ (. (  

  ] . 147[ األنعام : 
 ----------  

خمالفوك من املشركني واليهود ومن شاهم، -يا حممد -يقول تعاىل: فإن كّذبك ) فَِإن َكذبُوَك فـَُقل ربُكْم ُذو رَْحَمٍة َواِسَعٍة (  
   محة اهللا الواسعة، واتباع رسولهوهذا ترغيب هلم يف ابتغاء ر ) رَبُكْم ُذو َرْمحٍَة َواِسَعٍة (  فقل

  .خامت النبيني ترهيب هلم من  خمالفتهم الرسول)  َوال يـَُرد بَْأُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمينَ  (
ِإن رَبَك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنُه (  وكثريًا ما يقرن اهللا تعاىل بني الرتغيب والرتهيب يف القرآن، كما قال تعاىل يف آخر هذه السورة 

  . )َلَشِديُد اْلِعَقاِب  َوِإن رَبَك َلُذو َمْغِفَرٍة لِلناِس َعَلى ظُْلِمِهْم َوِإن رَبكَ ( ، وقال  )َلَغُفوٌر َرِحيٌم 
  ) .نـَبْئ ِعَباِدي َأين أَنَا اْلَغُفوُر الرِحيُم . َوأَن َعَذاِيب ُهَو اْلَعَذاُب األلِيُم  ( وقال تعاىل 
  ) .َغاِفِر الذْنِب َوقَاِبِل التـْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب (  وقال تعاىل 

  ، واآليات يف هذا كثرية جًدا. )ٌد ِإنُه ُهَو يـُْبِدُئ َويُِعيُد َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد ِإن َبْطَش رَبَك َلَشِدي تعاىل (وقال 
  الفوائد :

  سنة اهللا يف تكذيب األنبياء والرسل من ِقبل أممهم . -1
  رمحة اهللا الواسعة ملن تاب وأناب .-2
  ديد املكذبني بشدة انتقام اهللا تعاىل . -3
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)  ِذيَن ِمنْ َسيَـُقوُل الَب الْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذُه َما َأْشرَْكَنا َوال آبَاُؤنَا َوال َحرى َذاُقوا ِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللقـَْبِلِهْم َحت 
ُتْم ِإال َتْخُرُصوَن (بَْأَسَنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتِبُعوَن ِإال الظن َوِإْن  ) ُقْل فَِللِه اْلُحجُة اْلَباِلَغُة فـََلْو 148أَنـْ

  ) . )149َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن (
  ] . 149 - 148[ األنعام : 

 --------- -  
َوقَالُوا َلْو َشاَء الرْمحَُن َما (  كما يف قوله تعاىل ) اُؤنَا َوَال َحرْمَنا ِمن َشْيءٍ َسيَـُقوُل الِذيَن َأْشرَُكوْا َلْو َشاء اللُه َما َأْشرَْكَنا َوَال آبَ ( 

  ) .َعَبْدنَاُهْم َما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم 
ُن َوال آبَاُؤنَا َوَال َحرْمَنا ِمن ُدونِِه ِمن َوقَاَل الِذيَن َأْشرَُكوْا َلْو َشاء الّلُه َما َعَبْدنَا ِمن ُدونِِه ِمن َشْيٍء حنْ وقال تعاىل يف سورة النحل ( 

  ) .َشْيٍء َكَذِلَك فـََعَل الِذيَن ِمن قـَْبِلِهْم فـََهْل َعَلى الرُسِل ِإال اْلَبالُغ اْلُمِبُني 
َما َأْشرَْكَنا ، َوذََكَر ِيف َغْريِ َهَذا اْلَمْوِضِع أَنـُهْم قَالُوا  ذََكَر ِيف َهِذِه اْآليَِة اْلَكرِميَِة أَنـُهْم َسيَـُقوُلوَن : َلْو َشاَء اللهُ قال الشنقيطي :  ♦

َء َوقـَْولِِه ِيف الزْخُرِف : َوقَاُلوا َلْو َشا ، يَةَ َذِلَك بِاْلِفْعِل ، َكَقْولِِه ِيف النْحِل : َوقَاَل الِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللُه َما َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِه اْآل 
  .الرْمحَُن َما َعَبْدنَاُهْم اْآليََة 

ْشرَاِك ، وَملَْ َميْنَـْعُهْم ِمْنُه ، أَن ذَ  ِلَك َدلِيٌل َعَلى رَِضاُه ِبِشرِْكِهْم ، َوِلَذِلَك َكذبـَُهْم َوُمرَاُدُهْم : َأن اللَه َلما َكاَن قَاِدرًا َعَلى َمْنِعِهْم ِمَن اْإلِ
لِِه : َما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتِبُعوَن ِإال الظن  ، وََكذبـَُهْم ِيف الزْخُرِف ، بَِقوْ ُهَنا ِبَقْولِِه : قُ 

  .اْآليََة  ُهْم ِإال َخيُْرُصوَن  ، َوقَاَل ِيف الزَمِر : َوَال يـَْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفرَ 
وهي حجة داحضة باطلة؛ ،  ذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤالءأي:  ) َكَذِلَك َكذَب الِذيَن ِمن قـَْبِلِهم َحتى َذاُقوْا بَْأَسَنا  ( 

  ألا لو كانت صحيحة ملا أذاقهم اهللا بأسه، ودمر عليهم، وأدال عليهم رسله الكرام، وأذاق املشركني من أليم االنتقام.
  راض عنكم فيما أنتم فيه تعاىل أي: بأن اهللا )ُقْل َهْل ِعندَُكم مْن ِعْلمٍ ( 
  . أي: فتظهروه لنا وتبينوه وتربزوه)  فـَُتْخرُِجوُه لََنا( 
 ) نالظ ِبُعوَن ِإالد .أي: الوهم واخليال. واملراد بالظن هاهنا: االعتقاد الفاس )ِإن تـَت  
  أي: تكذبون على اهللا فيما ادعيتموه. )ُرُصوَن َوِإْن أَنُتْم َإال َتخْ ( 
أي: له ) فَِللِه احلُْجُة اْلَبالَِغُة (  يا حممد-هلم ) ُقْل (  εلنبيه تعاىل يقول ن ) ُقْل َفِلّلِه اْلُحجُة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاء َلَهَداُكْم َأْجَمِعي( 

وكل ذلك بقدرته ومشيئته ) فـََلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعَني (  وإضالل من أضل هداية من َهدى، احلكمة التامة، واحلجة البالغة يف
 وقال تعاىل) َوَلْو َشاَء اللُه جلَََمَعُهْم َعَلى اْهلَُدى ( واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن املؤمنني ويـُْبغض الكافرين، كما قال تعاىل

يًعا  ِيف األْرضِ  َوَلْو َشاَء رَبَك آلَمَن َمنْ ( َوَلْو َشاَء رَبَك جلَََعَل الناَس أُمًة َواِحَدًة َوال يـَزَاُلوَن ُخمَْتِلِفَني ِإال َمْن َرِحَم  (، وقوله  )ُكلُهْم مجَِ
  ) .رَبَك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَمتْت َكِلَمُة رَبَك ألْمألن َجَهنَم ِمَن اْجلِنِة َوالناِس َأْمجَِعَني 

  ال الضحاك: ال حجة ألحد عصى اهللا، ولكن هللا احلجة البالغة على عباده.ق
ويقولون : االحتجاج بالقدر على الذنوب مما يُعلم بطالنه بضرورة العقل ، فإن الظامل لغريه لو احتج بالقدر قال ابن تيمية : 

ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش واملظامل مل الحتج ظامله بالقدر أيضًا فإن كان القدر حجة هلذا فهو حجة هلذا وإال فال ، 
حيسن أن يلوم أحٌد أحدًا ، وال يعاقب أحٌد أحدًا ، فكان لإلنسان أن يفعل يف دم غريه وماله وأهله ما يشتهيه من املظامل 

  والقبائح ، وحيتج بأن ذلك مقدراً عليه .          
اْحَتج آَدُم َوُموَسى فـََقاَل ُموَسى يَا آَدُم أَْنَت أَبُونَا َخيْبتَـَنا  ( ρوُل اللِه قَاَل َرسُ وقد احتج بعض أهل البدع حبديث أيب هريرة  ♦
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َعَلى قـَْبَل أَْن ُمِىن َعَلى أَْمٍر َقدرَُه اللُه َوَأْخَرْجتَـَنا ِمَن اْجلَنِة فـََقاَل َلُه آَدُم أَْنَت ُموَسى اْصَطَفاَك اللُه ِبَكالَِمِه َوَخط َلَك بَِيِدِه أَتـَُلو 
  ى ) متفق عليه .َفَحج آَدُم ُموَسى َفَحج آَدُم ُموسَ «  ρ فـََقاَل النِيب » . َخيُْلَقِىن بَِأْربَِعَني َسَنًة 

  واجلواب من وجوه :
  : أن اإلمجاع منعقد على بطالن االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي . أوالً 
  از لوم العاصي ما مل يتب .: أن األمة قد أمجعت على جو  ثانياً 
) ولو كان االحتجاج بالقدر على  رُسًال مَبشرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن لِلناِس َعَلى الّلِه ُحجٌة بـَْعَد الرُسلِ : أن اهللا تعاىل قال ( ثالثاً 

  ا ألجل إقامة احلجة على الناس .فعل املعاصي سائغاً ملا كان هناك حاجة إىل إرسال الرسل ، ألم إمنا أرسلو 
  : أن هذا املسلك لو صح لبطلت الديانات مجلة ، وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظامل ، وال يبقى للحدود معىن . رابعاً 

 : أنه لو ساغ االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي لساغ أن حيتج به إبليس ومن اتبعه من اجلن واإلنس ، وحيتج به قوم خامساً 
  قوم نوح وعاد ومثود ، وسائر أهل الكفر والفسوق .

أن االحتجاج بالقدر خماصمة هللا تعاىل ، واحتجاج من العبد على الرب ، ومحل لذنبه على األقدار ، وهذا جهل باهللا :  سادساً 
  تعاىل وحكمته يف شرعه .

 احتج بالقدر ، فإنه ال يقبل منه هذه احلجة ، لو اعتدى عليه معتد ، أو جىن عليه جان ، مثأن نفس احملتج بالقدر :  سابعاً 
  وهذا تناقض يدل على فساد هذا القول ، وأن احملتج بالقدر متبع هلواه .

وقد يتوجه جواب آخر وهو أن ...  وأما خبصوص احلديث ، فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة ، منها ما ذكره ابن القيم فقال :
وقوعه والتوبة منه وترك  فينفع إذا احتج به بعد، موضع ويضر يف موضع ويضر يف موضع االحتجاج بالقدر على الذنب ينفع يف 

، كرها ما ينتفع به الذاكر والسامعكما فعل آدم فيكون يف ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أمساء الرب وصفاته وذ ،  معاودته
وأما  ...، توحيد والرباءة من احلول والقوة باحلق احملض على وجه الوال يبطل به شريعة بل خيرب اً وال ي اً ألنه ال يدفع بالقدر أمر 

فيلومه عليه الئم فيحتج  اً أو يرتك واجب اً حمرم بأن يرتكب فعالً ، ففي احلال واملستقبل :  الموضع الذي يضر االحتجاج به
ركهم وعبادم غري احتج به املصرون على شكما    طالً ويرتكب با،  اً فيبطل باالحتجاج به حق، بالقدر على إقامته عليه وإصراره 

وأم مل يندموا ، فاحتجوا به مصوبني ملا هم عليه )  الرْمحَُن َما َعَبْدنَاُهمْ  َلْو َشاءَ (  )  َما َأْشرَْكَنا َوال آبَاُؤنَاَلْو َشاَء اللُه (  اهللا فقالوا
، دم وعزم كل العزم على أن ال يعودتجاج من تبني له خطأ نفسه ونفهذا ضد اح، يقروا بفساده يعزموا على تركه وملعلى فعله ومل 

   .فإذا المه الئم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر اهللا
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